
הדרכים שבהן תנועת הגוף  

יכולה להשפיע על הלמידה  

 העיונית

 ויגוצקיעל פי התיאוריה של 

 

 ר אלה שובל"ד



תיאורית הלמידה של ויגוצקי  
 (א)

הלמידה מתרחשת בקשר שבין הלומד לבין אחרים  

 .במשרע שבין שתי רמות של התפתחות

 

 רמת ההתפתחות בכוח. א

Potential Development      

 רמת ההתפתחות בפועל  . ב

Actual Development        



תיאורית הלמידה של ויגוצקי  
 (ב)

 

          "הצבת פיגום"ההוראה היא למעשה 

(Scaffolding) 

 

מאפשרת ללומדים לעבור מרמת ההתפתחות  

 .בכוח לרמת ההתפתחות בפועל



תיאורית הלמידה של ויגוצקי  
 (ג)

 :האופן שבו מציבים פיגום

 באינטראקציה ישירה. א

  –הלומד  –והמשתמש בפיגום  –המלמד  –מציב הפיגום 
שיח כך שהמלמד יכול להתאים את -נמצאים בדו

 .  מהלכיו לשאלות ולצרכים של הלומד

 

 באינטראקציה עקיפה  . ב

מציב הפיגום משאיר חפץ או סדרת חפצים שההתנסות  
   .בהם עצמם מאפשרת למידה



תיאורית הלמידה של ויגוצקי  
 (ד)

המטפורה של הפיגום נותנת רמז גם  

,  לתפקיד הפעיל של המשתתף הלומד

יש " פיגום"מכיוון שכדי להשתמש ב

 .עליו ולפעול בעזרתו" טפס"ל



 הפסיכולוגיה של הפעילות
ניתנת  , "הטיפוס על הפיגום", הפעילות של הלומד

 (Leont'ev)  לחלוקה לשלושה סוגים

כוללת מהלכי חשיבה   – פעילות פנימית.  1סוג 
בלבד בין האדם לבין עצמו בזמן התמודדות עם 

 .משימה

כוללת מהלכי   - פעילות חיצונית מילולית.  2סוג 
,  חשיבה הבאים לידי ביטוי בהתנהגות חיצונית

 .במקרה זה שימוש בשפה

כוללת מהלכי   - פעילות חיצונית מעשית.  3סוג 
חשיבה הבאים לידי ביטוי בהתנהגות שיש בה  
תנועה כלשהי של הגוף המפעיל את עצמו ואת  

 .החפצים שבסביבתו שהוא בוחר להפעיל



מקומה של תנועת הגוף  

   בתיאוריית הלמידה של ויגוצקי
 

תנועת הגוף היא דרך לימוד המסייעת ללומד לעבור  

 .  משלב ההתפתחות בכוח לשלב התפתחות בפועל

 

בדרכים של פעילות חיצונית  " מטפס על הפיגום"הלומד 

 .  מעשית באינטראקציה ישירה ובאינטראקציה עקיפה
 

 1תרגיל 



התרומה של תנועת הגוף  

 ללמידה העיונית
 

 .התנועה נותנת הזדמנות ללמידה עצמאית1.

 

 .התנועה מעודדת התמדה בלמידה.  2

 

התנועה משרתת כהתנסות במעבר מפעילות . 3

 מעשית לפעילות מילולית



התנועה נותנת הזדמנות . 1

 (א) ללמידה עצמאית

 

למידה עצמאית פירושה שהלומד מבצע פעילויות למידה  

פנימיות וחיצוניות בכוחות עצמו ללא תלות הכרחית  

מורה או עם מבוגר   -באינטראקציה ישירה עם מלמד 

 . יודע אחר

התנועה נותנת הזדמנות ללמידה עצמאית בכך שהיא  

הקטנת התלות  . מקטינה את התלות במידע קודם

במידע קודם מתאפשרת בזכות המידע שהתנועה  

  .מספקת למתמודד עם המשימה



התנועה נותנת הזדמנות . 1

 (ב) ללמידה עצמאית

 

כדי שתתקיים למידה עצמאית יש צורך ביוזמת לומד  •

 .הדוחפת את מהלכי הלימוד העצמאיים

התנועה מקלה על היוזמה כיוון שהלומד קובע את •

 .  רמתה ותכנה הראשוניים בהתאם לאופיו ולכישוריו

לאחר שהלומד מתנסה בתנועה נפתחות אפשרויות  •

  . למידה חדשות המדרבנות את הלומד להמשיך ליזום
 דוגמה ההבדל בין גמיש לנוקשה



התנועה נותנת הזדמנות . 1

 (ג) ללמידה עצמאית
 

כאשר הלימוד באמצעות תנועה נעשה  

העובדה שכל אחד יכול ליזום  , בקבוצה

תנועה בהתאם לאופיו ולכישוריו מאפשרת 

לקבוצה ליהנות מהכישורים השונים של 

חברי הקבוצה ומהתהליכים שיתרחשו 

 . במהלך הלימוד



 

 

התנועה מעודדת התמדה . 2

 (א) בלמידה

 

 
לתנועה של הגוף יש כמה תכונות המאפשרות  

 :  להתמיד במילוי המשימה ולמצות אותה

שיח בין מהלכים פנימיים  -התנועה מקיימת דו.א

 .ובין מהלכים חיצוניים

 .מאפשרת מתן משוב. ב

 .  מעוררת ומהנה. ג



התנועה משרתת כהתנסות  . 3

במעבר מפעילות מעשית 

  לפעילות מילולית

בזמן לימוד עיוני בעזרת תנועה  
התהליך הוא שהלומד נותן הוראה  
מילולית המכילה הצעה להתנסות  
תנועתית והלומד מתנועע ומגבש  

תגובה מילולית זו או אחרת וחוזר  
 .חלילה



 -מהבנה תיאורטית ליישום 

 עקרונות
על התנועה להיות מושכלת כדי לשרת את •

 .  הלמידה העיונית

 

מעשית פשוטה  -רצוי לבחור פעילות חיצונית•
ופתוחה הנותנת אפשרות לכל לומד ליזום  

לבצע אותה בהתאם ליכולתו וללמוד  , תנועה
  .ממנה

 

רצוי לעבור מפעילות חיצונית מעשית של •
תנועה לפעילות פנימית וחיצונית של המללה  

כדי להעביר את הידע שבא לידי ביטוי  
 .  בתנועה לידע מילולי

  



 -מהבנה תיאורטית ליישום 

 עקרונות
חשוב לתת פעילות המאפשרת חיפוש רעיונות  •

 . כדי לאפשר ללומדים לשהות במשימה

בניית  : ניתן לעודד חיפוש רעיונות באמצעות•

גרויי לניסוי  , אפשרויות להעלאת אסוציאציות

הסבת תשומת הלב  , שאלות חקר, ולטעייה

  .גרויי לשיחה, לפתרונות של אחרים

רצוי לבנות משימות תנועה המאפשרות משוב  •

 .  פנימי



 -מהבנה תיאורטית ליישום 

 עקרונות
רצוי לבנות הזדמנות למשוב מהסביבה על ידי  •

 .  יצירת רצף תנועה עם אחרים

חשוב להכניס שינויים מתמידים בהתנסות  •

   .כדי לשמור על העוררות, ובקצב של התנועה

 

 
 לבנות שיעור ביחד


